
      DZIEŃ DOBRY KOCHANY TYGRYSKU  

      DZIŚ KOLEJNY DZIEŃ NASZEJ PRACY  

 

     Praca zdalna 31.03.2021 

Temat tygodnia: Wielkanoc 

Temat dnia: Wielkanocne przysmaki 

Cele: 

- oczekiwanie na Święta Wielkanocne;  

- wspólne przygotowanie Muffinek; 

- wprowadzenie atmosfery radości. 

 

 

Zadanie 1 

„Mazurkowe wzorki” – zabawa grafomotoryczna. Dziecko otrzymuje tackę z mąką, kaszą lub 

ryżem. Jest to mazurek. Dziecko ozdabia go, wymyślając wzory – obwódkę wokół brzegów 

jako wzór rysowany bez odrywania ręki i dowolne w środku. Potrzebne materiały – taca, 

mąka, kasza, ryż. Oto przykładowe wzory: 

 

 

 
 



 

Zadanie 2 

Wykonanie zadań z Karty Pracy 3 strona 56 – ćwiczenia w czytaniu, następstwo czasu, 

dobierane podpisów do obrazka, pisanie cyfr w kratkach. Potrzebne materiały – ołówki 

 

Zadanie 3 

Teraz się trochę poruszamy 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g 

https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c 

 

Zadanie 4 

 

Ćwiczenie pisania litery „B”, „b” w zeszycie w liniaturze oraz cyfry „2” w kratce. 

 

Zadanie 5 

Przygotowanie babeczek według przepisu.  
Przepis 

Składniki suche:      Składniki mokre: 

1,5 szkl. mąki pszennej     1 jajko 

2 łyżki brązowego cukru     150 ml oleju 

2 łyżki kakao       1,5 szkl. jogurtu 

naturalnego (400 ml) 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

szczypta soli        

½ szkl. cukru pudru  

½ tabl. gorzkiej czekolady  

 

Przygotowanie: łączymy ze sobą składniki suche – przesiewamy 

mąkę, dodajemy sól, kakao 

i proszek do pieczenia, cukier puder, brązowy cukier, startą czekoladę i wszystko mieszamy. 

Do osobnej miski wbijamy jajko. Do niego dolewamy olej i jogurt – miksujemy. Składniki 

mokre wlewamy do suchych i dokładnie mieszamy. Masę nakładamy do foremek, do 2/3 

wysokości. Pieczemy 20–30 min w 170˚ w piekarniku z termoobiegiem. Z porcji wychodzi 12 

babeczek. Z kartonu wycinamy kształt zajęczych uszu.   

 Muffiny polewamy lukrem lub ozdabiamy według własnego pomysłu. 

 

 

Zadanie 5 – zadanie dodatkowe 

Wykonanie zadań z karty Czytam i piszę strona 60 – ćwiczenia w czytaniu. Potrzebne 

materiały – kredki. 

 

 

 

Zadanie 6 – zadanie dodatkowe 

 Wykonanie zajączka jako obrączki do serwetek. 

Zajączek: 2 paski białego papieru szerokości ok. 5 cm i długości 

ok. 16 cm i 13 cm. Oba paski skleić w rulony i nakleić krótszy 

na dłuższy. Wyciąć kształt zajęczych uszu – prostokąt złożyć na 

pół wzdłuż dłuższego boku i od strony zgięcia wyciąć łuk. 

Nakleić uszy na głowie. Z kolorowego papieru wyciąć łapki 

zająca w kształcie łez i nakleić na nich całą postać. Wyciąć i 

nakleić szczegóły – oczy, nos, wąsy. W środek tułowia włożyć 

złożoną serwetkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c

